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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

Normatív
Hatósági
Egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
Igen
Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a
gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.
A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány levelében azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzat felé, hogy a 2017. február 18. napján huszonegyedik alkalommal
megrendezésre kerülő „Csángó Bál” megszervezéséhez anyagi támogatást biztosítsunk. A
csángók hagyományos budapesti fesztiválja során gyimesi és moldvai csángó magyar
hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek színpadra lépésével
a csángó zene-és tánckultúrájába nyernek betekintést a résztvevők, továbbá kortárs
művészetek eszközeivel, keramikus kiállítás révén bemutatásra kerülnek a csángó kultúra
egyes elemei.
Az Önkormányzat szubvenciós tevékenységével – a Kisebbségekért- Pro Minoritate
Alapítvánnyal történő támogatási szerződéskötés útján - hozzájárulhat a moldvai csángó
magyarok kultúrájának megőrzéséhez, ápolásához, s az ezt kifejezésre juttató programokból
álló rendezvénysorozat nívós megszervezéséhez.
A kérelem alapján javaslom, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016 (II.23.) önkormányzati rendeletében a polgármesteri feladatok ellátására elkülönített
keret terhére a Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000, - forint, egyszeri
pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Budapest, 2016. december 1.

Tisztelettel:
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt
a XXI. Csángó Bál megrendezése céljából. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

